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Protokoll från Riksidrottsmötets RF-stämma,
den 24-26 maj 2013, Kulturens hus, Luleå.

Riksidrottsmötets öppnande
Riksidrottsmötet (RIM) består av RF-stämman och SISU-stämman. Före öppnandet av 2013
års Riksidrottsmöte hälsades deltagarna välkomna till Luleå med dels ett anförande av Norrbottens Idrottsförbunds/SISU-Norrbottens ordförande Leif Nordström, dels en välkomstshow
med bild, sång (inkl jojk) och dans av Creation of Swedish Lappland.

Öppningsanförande
Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber öppnade 2013 års RIM, och höll ett
öppningsanförande, Bilaga A.

Tal av kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth
Lena Adelsohn Liljeroth, tackade för möjligheten att få vara med att inleda RIM, och höll ett
anförande, Bilaga B.

Utmärkelser m.m
I samband med den traditionella kamratmiddagen under lördagen utdelade Karin Mattsson
Weijber RF:s förtjänsttecken till väl meriterade idrottsledare och trotjänare, Bilaga C.

Parentationer
Under den gemensamma delen av RIM hedrades några av idrottens många ledare som gått
bort sedan förra RIM med en tyst minut. Ordföranden framhöll att inom en så här stor folkrörelse är det inte möjligt att namnge alla.

Hälsning
Enligt tradition föreslog RF:s ordförande att RIM skulle sända en hälsning till svensk idrotts
beskyddare Kung Carl XVI Gustaf.
RIM beslutade att till beskyddaren för svensk idrott Kung Carl XVI Gustaf sända följande
hälsning:
”Till Hans Majestät Konungen!
Sveriges Riksidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna samlade i Luleå till Riksidrottsmöte sänder Ers
Majestät sina hälsningar”.

Senare under RIM erhölls ett svarshälsning enligt följande:
”Till medlemmarna i Sveriges Riksidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna, samlade i Luleå till Riksidrottsmöte den 24-26 maj 2013, framför jag mitt varma tack för den vänliga hälsningen och sänder mina
bästa välgångsönskningar.
Carl Gustaf.”
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Handlingar till RF-stämman 2013
Följande handlingar (bilagor till originalprotokollet) förelåg vid RF-stämman:
Häfte 1
Häfte 2-3
Häfte 4
Häfte 5

Häfte 6

Mötesformalia samt valberedningens förslag m.m.
Motioner nr 1 – 21 med Riksidrottsstyrelsens (RS) utlåtanden.
Medlemsansökningar med RS utlåtande och villkor för medlemskap.
RS förslag:
13.1
Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2014-2015.
13.2
Strategiarbete om svensk idrotts framtida förutsättningar.
13.10 Utformning av framtida LOK-stöd.
13.13 Stadgeändring – utseende av revisionsbolag.
13.14 Stadgeändring 14 och 15 kap. – om avgifter vid överklaganden.
13.15 Stadgeändring 8 kap. Föreningar.
13.20 Stadgeändring 9 kap. om DF samt normalstadgar för DF.
RS förslag:
13.21 IdrottsAB – 11 kap. 3 § RF:s stadgar
13.22 Stadgeändringar – övriga av språklig och redaktionell karaktär.

RF:s årsredovisningar för år 2011 respektive år 2012.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

RF-stämmans öppnande
Ordföranden Karin Mattsson Weijber öppnade RF:s 88:e stämma.

2.

Fastställande av röstlängd för stämman samt fråga om mötets
behöriga utlysande
Förteckningen över registrerade ombud utgör underlag till röstlängd för RFstämman. I röstlängden återfinns även namnen på de ombud som tillkommit vid senare justeringar av röstlängden.
RF-stämman har enligt stadgarna utlysts, bland annat genom en kungörelse i Svensk
Idrott nr 6 och nr 8/2012. Möteshandlingarna har skickats ut fyra veckor före stämman den 23 april 2013.
RF-stämman beslutade
att fastställa röstlängd för RF-stämman enligt ovan (bilaga 1); och
att RF-stämman utlysts i stadgeenlig ordning.

3.

Val av mötesordföranden
Till mötesordföranden valdes, på förslag av valberedningen, Eva Johansson och
Gunnar Johnson.

4.

Val av mötessekreterare
Till sekreterare för RF-stämman valdes, på förslag av valberedningen,
Christer Pallin.
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5.

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare, att tillsammans med mötesordförandena justera protokollet,
valdes på förslag av valberedningen Björn Bergström, Sv Bob & Rodelförbundet och
Lena Runströmer, Sv Handbollförbundet.

6.

Val av rösträknare
Till rösträknare valdes, på förslag av valberedningen, Tor-Erik Henriksson, Anders
Rådström, Lena Björk, Lotta Kjerrman-Cederbäck, Lillemor Lindell, Malin Törnevad, Peter Eriksson, Sophia Björklund och Thomas Karlsson (från RF/SISUs kansli)
samt Jonas Näslund (från Norrbottens Idrottsförbund/SISU-Norrbotten).

7.

Val av ordförande och övriga ledamöter i redaktionskommittén
Till redaktionskommitté valdes, på förslag av valberedningen, Anders Rydberg (RS),
ordförande, Helén Wiklund Wårell (RS), Anders Larsson, (Sv Ishockeyförbundet),
Yvonne Mattsson (Sv Cykelförbundet) och Sture Espwall (Akademiska Idrottsförbundet).

8.

Fastställande av arbetsordning
(Häfte 1 sid. 15)
RF-stämman beslutade
att fastställa föreliggande förslag till arbetsordning för RF-stämman.

9.

Fastställande av föredragningslista
(Häfte 1 sid. 3)
Yrkanden:
Mötesordföranden framförde förslag om en komplettering med punkt 15.3 d) på
grund av eventuellt fyllnadsval.
RF-stämman beslutade
att, med komplettering av ny punkt 15.3 d) och med vissa omkastningar i
ärendeordningen (p.14 direkt efter SISU-stämman, p.13.21 kl.14.00 på
lördagen och p.15 på söndag morgon), fastställa föreliggande förslag till
föredragningslista.

10.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser m.m.

10.1

RS verksamhetsberättelser med årsredovisningar för de senaste två verksamhetsåren
(RF: s Årsredovisningar 2011 sid. 7-32 och 2012 sid. 7-33)
RF:s generalsekreterare Birgitta Ljung kompletterade föreliggande handlingar med
en rapport om antalet anställda av RF.
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10.2

RF:s förvaltningsberättelser för de senaste två verksamhetsåren
(RF:s Årsredovisningar 2011 sid. 22-30 och 2012 sid. 30–38)

10.3

Revisonsberättelser och Lekmannarevisorernas granskningsrapporter
(RF:s Årsredovisningar 2011 sid. 34 och 2012 sid. 34; Granskningsrapporter 2011
sid 21 och 2012 sid. 22.
RF-stämman beslutade
att med godkännande lägga verksamhets- och förvaltningsberättelserna för
år 2011 och 2012 till handlingarna; och
att med godkännande lägga revisonsberättelserna och granskningsrapporterna för samma tid till handlingarna.
I debatten (10.1) deltog: Birgitta Ljung, RF:S GS (1), Walter Rönmark, Bordtennis (1) och Karin
Mattsson Weijber, RS (1).

11.

Fråga om ansvarsfrihet för RS förvaltning
RF-stämman beslutade
att, i enlighet med revisorns tillstyrkan, bevilja RS:s ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåren 2011
och 2012.

12.

Kandidatnominering för val enligt punkterna 15.1 – 15.9
Valberedningens ordförande, Hans Hellquist, redogjorde för valberedningens arbete
och förslag. (Häfte 1 sid. 25). Leif Thunman redovisade lekmannarevisorernas förslag till nomineringar avseende valberedningen (15.8 - 15.9).
Följande kandidater nominerades av valberedningen, lekmannarevisorerna och ombud:
Ordförande i RF tillika ordförande i RS (15.1)
Omval av Karin Mattsson Weijber
Nominerad av valberedningen
Fem ledamöter i RS för fyra år (15.2)
Omval av Anders Rydberg
Omval av Susanne Erlandsson
Nyval av Stefan Bessman
Nyval av Suzanne Lundvall
Nyval av Mona Sahlin
Nyval av Helén Wiklund Wårell

Nominerad av valberedningen
Nominerad av valberedningen
Nominerad av valberedningen
Nominerad av valberedningen
Nominerad av valberedningen
Nominerad av Mikaela Mikaelsson, Sv Innebandyförbundet

Ordförande (a) och vice ordförande (b) i Riksidrottsnämnden (15.3)
a) Omval av Krister Malmsten
Nominerad av valberedningen
b) Nyval av Martin Holmgren
Nominerad av valberedningen
Tre ledamöter i Riksidrottsnämnden (15.3 c)
Omval av Lars Edvall
Nominerad av valberedningen
Nyval av Lena Blixt
Nominerad av valberedningen
Nyval av Thomas Tjäder
Nominerad av valberedningen
Fyllnadsval av en ledamot i Riksidrottnämnden (15.3 d)
RF-stämman 2013 i Luleå
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Fyllnadsval av Mats Larsson

Nominerad av valberedningen

Ordförande (a), vice ordförande (b) i Dopingnämnden (15.4)
a) Nyval av Åke Thimfors
Nominerad av valberedningen
b) Nyval av Owe Hultin
Nominerad av valberedningen
Två ledamöter i Dopingnämnden för fyra år (15.4 c)
Omval av Magnus Forssblad
Nominerad av valberedningen
Nyval av Margaretha Ivarsson
Nominerad av valberedningen
Ordförande (a), vice ordförande (b) i Dopingkommissionen (15.5)
a) Omval av Kristina Olinder
Nominerad av valberedningen
b) Nyval av Lars Lilja
Nominerad av valberedningen
Två ledamöter i Dopingkommissionen för fyra år (15.5 c)
Omval av Lise-Lotte Jansson
Nominerad av valberedningen
Nyval av Martin Fahlström
Nominerad av valberedningen
En revisor med personlig ersättare (15.6)
Utseende av Grant Thornton som revisionsbolag.
Nominerad av valberedningen
Två lekmannarevisorer med personliga ersättare (15.7)
Omval av Margareta Wetterberg med Karin Redelius som ersättare
Omval av Leif Thunman med Anders Eriksson som ersättare.
Nominerade av valberedningen
Ordförande i valberedningen (15.8)
Omval av Hans Hellquist

Nominerad av Lekmannarevisorerna

Fem ledamöter i valberedningen för fyra år (15.9)
Omval av Catarina Hanell
Nominerad av Lekmannarevisorerna
Nyval av Doris Högne Rydheim
Nominerad av Lekmannarevisorerna
Nyval av Hans G Svensson
Nominerad av Lekmannarevisorerna
Omval av Curt Högberg
Nominerad av Tomas Riste, Sv Friidrottsförbundet.
Nyval av David Lega
Nominerad av Anna-Stina Nordmark-Nilsson, Sv
Handikappidrottsförbundet.

RF-stämman beslutade
att förklara nomineringen avslutad för val enligt 15.1 - 15.9.
I debatten deltog (utöver ovan angivna förslagsställare): Stefan Stenudd, Budo & Kampsport (1).

13.
13.1

Behandling av RS förslag till RF-stämman samt av inkomna
motioner
RS förslag: Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för tiden 2014-2015
(Häfte 5 sid. 3)
Yrkanden:
Tommy Ohlström, RS, föredrog förslaget till verksamhetsinriktning med ekonomisk
plan samt yrkade att ärendet skulle bordläggas för behandling efter föredragningslistans punkt 13.22.
Håkan Leeman, Motorcykel- och Snöskoter, yrkade tillägg under Stöd och service
med en punkt: ”RF ska stärka sin kompetens inom marknads- och mediaområdet,
med syfte att erbjuda SF strategiskt stöd och service inom dessa områden samt att
bygga upp kunskap inom idrottsrörelsen i kommersiella frågor.”
RF-stämman 2013 i Luleå
9

Protokoll RF-stämman 24-26 maj 2013

Malin Eggertz Forsmark, Gymnastik, yrkade tillägg under mål 10: ”att sista meningen stryks och istället ange att fortsätta utvecklingen av IdrottOnline, men se över ambitionsnivån med hänvisning till den ekonomiska planen och framtidens ansträngda
ekonomi. Andra idrottsliga verksamhetssystem ska kunna kopplas till IdrottOnline
för optimal och behovsanpassad medlemsnytta under verksamhetsperioden”.
Toralf Nilsson, Friidrott, tilläggsyrkande under mål 5: ”… med en ambition att avsevärt förbättra de ekonomiska villkoren för elitidrottarna.”
Pernilla Eriksson, Gymnastik, tilläggsyrkande under mål 5: ”För att driva processen
vidare ska ett antal riksidrottsuniversitet utses under verksamhetsperioden i enlighet
med den nationella modell som är framtagen.”
Jan Kowalski, Friidrott, tilläggsyrkande under fokusområde 15: ”RF ska aktivt driva
och stödja ett medicinskt utvecklingsarbete som innefattar bland annat skadeforskning inom idrottsrörelsen.”
RF-stämman beslutade
att bordlägga ärendet för behandling efter punkt 13.22 i fördragningslistan.
I debatten deltog: Tommy Ohlström, RS (3), Stefan Stenudd, Budo & Kampsport (1), Lars Liljegren,
Fäktning (1), Håkan Leeman, SVEMO (1), Sture Espwall, Akademiska (1), Malin Eggertz Forsmark,
Gymnastik (1), Johanna S:t Clair Renard, Skidor (1), Toralf Nilsson, Friidrott (1), Pernilla Eriksson,
Gymnastik (1), Dedjo Engmark, Handikapp (1), Arne Lundquist, Dövidrott (1), Jan Kowalski, Friidrott (1), Bengt Lindgren, Flygsport (1), och Per-Åke Yttergård, Skidor (1).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Förhandlingarna ajournerades fredag 16.45 för middag och återupptogs 18.15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.2

RS förslag: Strategiarbete om svensk idrotts framtida
förutsättningar
(Häfte 5 sid. 13)

Motion nr 1 Sv Bandyförbundet och Sv Fotbollförbundet: RF:s
framtida mål och strategier
(Häfte 2 sid. 2)
Yrkanden:
Karin Mattsson Weijber, RS, föredrog förslaget och yrkade bifall till detsamma samt
till RS utlåtande över motion nr 1 samt yrkade att ärendet skulle bordläggas för behandling efter föredragningslistans punkt 13.22.
Rose-Marie Frebran, Fotboll, och Håkan Ramsin, Bandy, m.fl. yrkade bifall till RS
förslag.
Curt Högberg, Friidrott, föreslog en ytterligare att-sats: ”att arbetet genomförs i nära
samarbete med SF i syfte att utveckla och förnya i föreningarna.”
Karin Mattsson Weijber, RS framförde att RS ställer sig bakom Högbergs yrkande.
RF-stämman beslutade
att bordlägga ärendet för behandling efter punkt 13.22 i fördragningslistan.
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I debatten deltog: Karin Mattsson Weijber, RS (2), Roger Bodin, Skridsko (1), Rose-Marie Frebran,
Fotboll (1), Eva Bjernudd, Korpen (2), Håkan Ramsin, Bandy (1), Curt Högberg, Friidrott (1), Erik
Söderberg, Skolidrott (1), Gunnar Håkansson, Golf (1), Toralf Nilsson, Friidrott (1), Åsa Jönsson, Friidrott (1), Anna-Stina Nordmark-Nilsson, Handikapp (1) och Stefan Stenudd, Budo & Kampsport (1).

13.3

Motion nr 2 från Falkenbergs Gymnastiksällskap: Höj attraktionskraften på SM-tävlingar
(Häfte 2 sid. 4)
RF-stämman beslutade, utan debatt och i enlighet med RS förslag,
att motion nr 2 får anses besvarad med vad som anförs i RS utlåtandet över
motionen.

13.4

Motion nr 3 från Sv Skolidrottsförbundet: Fortsatt satsning på
ungdomsintegrering inom svensk idrott
(Häfte 2 sid. 8)
Yrkanden:
Ida Nordin, Boxning, tilläggsyrkande ny att-sats: ”att det tillsätts en central projektledare som tillsammans med en referensgrupp stöttar SF&DF i sina nuvarande arbeten eller kommande projekt med ungdomsintegrering.”
David Lega, RS, yrkade avslag på Nordins tilläggsyrkande.
Josefin Lundin, Bilsport, Jennifer van der Gronden, Skolidrott, och Sara Stigzelius,
Landhockey, yrkade bifall till Nordins tilläggsyrkande
RF-stämman beslutade
att i enlighet med RS förslag bifalla motion nr 3; och
att, efter votering med röstsiffrorna 82 för Nordin och 89 för RS, avslå Nordins förslag om tillägg.
I debatten deltog: Ida Nordin, Boxning (2), Elin Bladh, Budo & Kampsport (1), Göran Nilsson, Skidor (1), David Lega, RS (2), Josefin Lundin, Bilsport (1), Jennifer van der Gronden, Skolidrott (1),
Sara Stigzelius, Landhockey (1), Erik Söderberg, Skolidrott (1) och Arne Lundquist, Dövidrott (1).

13.5

Motion nr 4 från Sv Skolidrottsförbundet: Satsa på ledarutbildning och självkänsla för unga
(Häfte 2 sid. 11)
RF-stämman beslutade, utan debatt och i enlighet med RS förslag,
att i enlighet med RS förslag avslå motion nr 4.

13.6

Motion nr 5 från Sv Simförbundet: Utbildning i hjärt- och lungräddning i all tränarutbildning
(Häfte 2 sid. 16)
Yrkanden:
Christer Magnusson, Simning, yrkade bifall till RS förslag.
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RF-stämman beslutade
att i enlighet med RS förslag bifalla motion nr 5 genom att rekommendera
SF att införa HLR utbildning enligt motionärens förslag och att SF i mer
elittränarinriktad utbildning vidtar åtgärder för att höja kunskapen om rekommendationerna kring plötslig hjärtdöd.
I debatten deltog: Christer Magnusson, Simning (1), Åsa Jönsson, Friidrott (1) och Helén Wiklund
Wårell, RS (1).

13.7

Motion nr 6 från Sv Bordtennisförbundet: Ansvaret för Riksidrottsmuseet överförs till SISU
(Häfte 2 sid. 18)
Yrkanden:
Anders Rydberg, RS, yrkade bifall till RS förslag med tillägg ”att RS vill uttala att
SISU och RF från och med 2014 ska ha ett gemensamt ansvar för Riksidrottsmuseet
och dess verksamhet.
Walter Rönmark, Bordtennis, yrkade bifall till motionen och avslag på RS förslag.
RF-stämman beslutade
att efter försöksvotering bifalla RS förslag att avslå motionen, med tillägg att
samtidigt uttala att SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet från
och med 2014 ska ha ett gemensamt ansvar för Riksidrottsmuseet och
dess verksamhet.
I debatten deltog: Anders Rydberg (2) och Walter Rönmark, Bordtennis (1)

13.8

Motion nr 7 från Sv Ishockeyförbundet: Angående arbetstagares valbarhet
(Häfte 2 sid. 23)
Yrkanden:
Rolf Alm, Simning, och Christer Bergfors, Golf, yrkade avslag på RS förslag och
motion nr 7.
Anders Larsson, Ishockey, Dedjo Engmark, Handikapp och Björn Eriksson, RS, yrkade bifall till RS förslag.
RF-stämman beslutade
att, efter försöksvotering, bifalla motion nr 7 i enlighet med RS förslag till
stadgeändringar i 3 kap. 1 § RF:s stadgar (se i bilaga 2).
I debatten deltog: Rolf Alm, Simning (1), Christer Bergfors, Golf (1), Anders Larsson, Ishockey (1),
Dedjo Engmark, Handikapp (1) och Björn Eriksson, RS (1).

13.9

Motion nr 8 från Sv Skidförbundet: Stadgeändring avseende
valfrågor (absolut majoritet vid val till RS)
(Häfte 2 sid. 27)
Yrkanden:
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Björn Hedqvist, Skidor, och Tomas Riste, Friidrott yrkade bifall på motionen.
Björn Eriksson, RS yrkade bifall på RS förslag och därmed avslag på motionen.
RF-stämman beslutade
att i enlighet med RS förslag avslå motion nr 8.
I debatten deltog: Börje Hedqvist, Skidor (3), Björn Eriksson, RS (2), Tomas Riste, Friidrott (1) och
Lars Liljegren, Fäktning (1).

13.10

RS förslag: Utformning av framtida LOK-stöd
(Häfte 2 sid. 30)

Motion nr 9 från Sv Skolidrottsförbundet: LOK under dagtid
(Häfte 2 sid. 34)

Motion nr 10 från Sv Ridsportförbundet: Ang LOKstödsnämndens sammansättning
(Häfte 2 sid. 38)

Motion nr 11 från FIF Danderyd Athletics: Om aktivitetsstöd för
verksamhet på äldreboende
(Häfte 2 sid. 28)
Yrkanden:
Krister Clerselius, RS, föredrog förslagen och yrkade bifall till RS förslag.
Per Darnell, Fotboll, yrkade avslag på 1:a och 4:e att-satserna i RS förslag.
Lena Larsson, Orientering, m.fl, yrkade bifall till RS förslag.
Kicki Ronneberg Bäckman, Ridsport, yrkade att RS förslag till nya LOK-stödsregler
och kommentarer till desamma skickas på remiss till SF innan slutligt beslut tas.
Arne Lundqvist, yrkade bifall till RS förslag med tillägg att även bifalla Skolidrottsförbundets motion nr 9 om LOK under dagtid.
Erik Söderberg, Skolidrott, yrkade bifall till RS förslag och ett tilläggsyrkande: ”att
RS ser över möjligheterna att i riktlinjerna föra in en regel som säger att en förening
kan stoppas från att söka LOK-stöd om föreningen inte lever upp till Idrotten vill och
Barnkonventionen.”
Håkan Leeman, Motorcykel&Snöskoter, yrkade ett tillägg i RS-förslagets 2:a attsats: ”…..vara medlem i föreningen, eller i en annan förening ansluten till samma
specialidrottsförbund.”
Lena Runströmer, Handboll, m.fl. yrkade avslag på 1:a att-satsen.
Jan Kowalski, Friidrott, yrkade avslag på 1:a att-satsen samt ett tilläggsyrkande ”att
sammankomster för aktiva 13-20 år ska ge dubbelt bidrag i förhållande till 7-12 år”
samt ändringsyrkande att mjuka upp 4:e att-satsen ”de föreningar som väljer att rapportera det underlag som krävs för LOK-stöd till idrottens verksamhetsredovisningssystem...”.
Malin Eggertz Forsmark, Gymnastik, yrkade bifall till RS förslag samt tilläggsyrkande 4:e att-satsen: ”…att föreningarna ska rapportera in uppgifter….”och ett tilllägg i 5:e att-satsen: ”…..den 1 januari 2014, dock måste RF först skapa en teknisk
lösning i form av kommunikation och gränssnitt, så att föreningar enkelt och säkert
kan rapportera in de uppgifter som krävs.”
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Bengt Lindgren, Flygsport, hade ett tilläggsyrkande, i fall 1:a att-satsen ej skulle bifallas: ”att införa en rörlig LOK-stödsålder där varje SF själv kan välja en 13 årsperiod inom ramen 7–25 år”.
Lennart Pettersson, Mångkamp, yrkade bifall till RS förslag med tilläggsyrkade i 2:a
att-satsen: ”att den eller de som leder sammankomsten ska vara medlem i någon idrottsförening”.
Hanna Sandberg, Bilsport m.fl yrkade bifall till Leemans tilläggsyrkande.
Kicki Ronneberg Bäckman, Ridsport, yrkade bifall till RS förslag avseende motion
nr 10.
Daniel Norrgård, Budo & Kampsport, yrkade avslag på Söderbergs tilläggsyrkande.
Krister Clerselius, RS, framhöll att RS vidhåller alla att-satser i förslaget, dvs yrkade
bifall till RS förslag. Vidare yrkades bifall till Ronneberg-Bäckmans tilläggsyrkande
om att skicka RS förslag om regelverk på remiss samt avslag på övriga tilläggsyrkanden.
RF-stämman beslutade, att-sats för att-sats,
att efter försöksvotering bifalla 1:a att-satsen i RS förslag innebärande, att
åldersintervallet förändras till 7–25 år;
att avslå Kowalskis tilläggsyrkande avseende 1:a att-satsen;
att efter kontrapropositionsvotering mellan Leemans och Petterssons förslag
utse det senare till motförslag mot RS förslag i huvudvoteringen;
att efter försöksvotering mellan RS och Petterssons förslag, avseende 2:a
att-satsen, bifalla det senare innebärande att den eller de ledare som leder sammankomsten ska vara medlem i någon idrottsförening;
att bifalla 3:e att-satsen i RS förslag innebärande att ett ledarbidrag ersätter
dagens sammankomstbidrag;
att med röstsiffrorna 83 för RS förslag och 78 för anförda ändringsförslag bifalla 4:e att-satsen innebärande att de föreningar som väljer att närvaroregistrera alla sina aktiviteter i idrottens verksamhetsredovisningssystem
har möjlighet att erhålla ett högre ledarbidrag om föreningen har två eller
fler ledare per sammankomst;
att bifalla 5:e att-satsen i RS förslag innebärande att RF-stämman ger RS i
uppdrag att utifrån beslutet anpassa RF:s regler och kommentarer för
statligt lokalt aktivitetsstöd i enlighet med intentionerna angivna i RS motiv med ambition att de nya reglerna ska börja tillämpas den 1 januari
2014;
att bifalla Ronneberg Bäckmans tilläggsyrkande om att RS förslag till nya
LOK-stödsregler och kommentarer till desamma skickas på remiss till SF
innan slutligt beslut tas;
att avslå Söderbergs tilläggsyrkande; samt
att motion nr 9 därmed får anses vara besvarad med vad som anförts i RS
förslag ”LOK-stödet”; och
att i enlighet med RS förslag avslå motion nr 10 och motion nr 11.
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I debatten deltog: Krister Clerselius, RS (2), Per Darnell, Fotboll (1), Lena Larsson, Orientering (1),
Kicki Ronneberg Bäckman, Ridsport (2), Arne Lundqvist, Dövidrott (1), Erik Söderberg, Skolidrott
(1), Håkan Leeman, Motorcykel & Snöskoter (1), Lena Runströmer, handboll (1), Jan Kowalski, Friidrott (1), Rolf Alm, Simning (1), Jennifer van der Gronden, Skolidrott (1), Malin Eggertz Forsmark,
Gymnastik (1),Stefan Stenudd, Budo & Kampsport (1), Bengt Lindgren, Flygsport (1), Lennart Pettersson, Mångkamp (1), Hanna Sandberg, Bilsport (1), Sture Espwall, Akademiska, (1), Daniel Norrgård, Budo & Kampsport (1), Tomas Riste, Friidrott (1), Bo Bengtsson, Golf (1), Stefan Rahm, Segling (2), och Thomas Engholm, Innebandy (1).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Förhandlingarna ajournerades 21.35, och återupptogs lördag 13.10 efter SISU-stämman. –
--- Härefter gjordes omkastning i föredragningslistan enligt fastställd ordning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.

Ansökningar om medlemskap i RF
Anita Edlund, RS, redogjorde för de i RF:s stadgar angivna villkoren för medlemskap, och för de överväganden RS gjort avseende de medlemssökande förbunden
samt yrkade bifall till RS förslag under punkterna 14.1 – 14.8.

14.1

Svenska Armsportförbundet
(Häfte 4 sid. 3)
Anders Axklo, Sv Armsportförbundet, visade en film om armsport samt presenterade
även i övrigt förbundet och det samarbetsavtal som finns med Sv Brottningsförbundet.
Yrkanden:
Christer Persson, Brottning, yrkade bifall till Sv Armsportförbundets medlemsansökan.
Anita Edlund, RS yrkade avslag på Perssons yrkande.
RF-stämman beslutade
att, i enlighet med RS förslag, avslå Svenska Armsportförbundets medlemsansökan.

14.2

Förbundet för Svensk Bridge
(Häfte 4 sid. 8)
Micke Melander, Sv Bridge, presenterade förbundets ansökan.
RF-stämman beslutade
att, i enlighet med RS förslag, avslå Förbundet för Svensk Bridges medlemsansökan.

14.3

Svenska Cricketförbundet
(Häfte 4 sid. 13)
Manu Yadar, Fakhar Chowdhry och Evelina Jadvest, Sv Cricketförbundet, presenterade förbundets ansökan.
RF-stämman beslutade
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att, i enlighet med RS förslag, avslå Svenska Cricketförbundets medlemsansökan.

14.4

Svenska Frisksportförbundet
(Häfte 4 sid. 17)
Rasmus Gustafsson, Sv Frisksportförbundet, presenterade förbundets ansökan.
RF-stämman beslutade
att, i enlighet med RS förslag, avslå Svenska Frisksportförbundets medlemsansökan.

14.5

Svenska Islandshästförbundet
(Häfte 4 sid. 23)
Göran Montan, Sv Frisksportförbundet, presenterade förbundets ansökan.
Malin Gustafsson, Ridsport, uttalade att Sv Ridsportförbundet är beredd att finna
lösningar för att samla all ridsport på samma ställe, och yrkar bifall till RS förslag.
RF-stämman beslutade
att, i enlighet med RS förslag, avslå Svenska Islandshästförbundets medlemsansökan.

14.6

Svenska Kroppskulturförbundet
(Häfte 4 sid. 40)
RF-stämman beslutade
att, i enlighet med RS förslag, avslå Svenska Kroppskulturförbundets medlemsansökan.

14.7

Svenska Paintbollförbundet
(Häfte 4 sid. 47)
RF-stämman beslutade
att, i enlighet med RS förslag, avslå Svenska Paintbollförbundets medlemsansökan.

14.8

Svenska Skateboardförbundet
(Häfte 4 sid. 52)
Magnus Gyllenberg, Sv Skateboardförbundet, presenterade förbundets ansökan.
Yrkanden:
Anita Edlund, RS, yrkade bifall till RS förslag.
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RF-stämman beslutade
att, i enlighet med RS förslag, bevilja Svenska Skateboardförbundets medlemsansökan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Förhandlingarna ajournerades till kl. 14.00 då behandling av punkt 13.21 var utsatt –
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.21

RS förslag: RF:s stadgar 11 kap. 3 § IdrottsAB
(Häfte 6 sid. 3)

Motion nr 20 från IFK Göteborg: Behåll 51%-regeln
(Häfte 3 sid. 41)

Motion nr 21 från Proletären FF: Behåll 51%-regeln
(Häfte 3 sid. 44)
Yrkanden:
Tommy Ohlström, RS, redogjorde för det bakomliggande regelverket i RF:s stadgar
samt föredrog och yrkade bifall till RS förslag (och därmed avslag på motionerna 20
och 21).
Christer Thelin, Handboll, m.fl yrkade bifall till RS förslag.
Stefan Stenudd, Budo & Kampsport, m.fl yrkade avslag på RS förslag (och därmed
bifall till motionerna 20 och 21).
RF-stämman beslutade
att, efter försöksvotering, avslå RS förslag om stadgeändring, och därmed bifalla motionerna nr 20 och nr 21.
I debatten deltog: Tommy Ohlström, RS (5), Christer Thelin, Handboll (1), Ingrid Frejd, Proletären
FF (1), Anders Almgren, IFK Göteborg (1), Stefan Stenudd, Budo & Kampsport (1), Anna-Stina
Nordmark-Nilsson, Handikapp (1), Roger Bodin, Skridsko (2), Jonny Kärkkäinen, Tyngdlyftning (1),
Håkan Leeman (1), Lars Henriksson, Varpa (1), Bengt Lindgren, Flygsport (2), Walter Rönmark,
Bordtennis (1), Frank Andersson, Västsvenska IF (1), Tomas Riste, Friidrott (1), Lars Liljegren, Fäktning, (2), Arne Lundqvist, Dövidrott (1), Christer Englund, Ishockey (2), Stefan Dahlbo, Tennis (1),
Rose-Marie Frebran, Fotboll (1), Tommy Wiking, Am,Fotboll (2) och Christer Bergfors, Golf (1).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Härefter återupptogs förhandlingarna med kvarvarande punkter enligt föredragningslistan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.11

Motion nr 12 från Sv Fäktförbundet: Höjt SF-stöd och idrottspolitisk offensiv
(Häfte 3 sid 2)
Yrkanden:
Anders Rydberg, RS, föredrog RS förslag och yrkade bifall till detta.
Lars Liljegren, Fäktning, yrkade att det uppdras till Redaktionskommittén att formulera RF-stämmans syn på SF-bidragets betydelse och önskvärda utveckling.
Johan Wahlberg, Klättring, yrkade bifall till RS förslag.
Arne Lundqvist, Dövidrott, yrkade bifall till Liljegrens föreslag (motion 12).
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Anders Rydberg, RS, tillstyrkte yrkandet att redaktionskommittén får uppdraget att
formulera betydelsen av SF-anslaget och yrkade i övrigt bifall till RS förslag.
RF-stämman beslutade
att avslå motionens första att-sats om höjning av SF-anslaget; och
att motionens andra att-sats, om uppdrag till RS att genomföra en idrottspolitisk offensiv, får anses besvarad med vad RS anfört i utlåtandet över
motion nr 12.
att bifalla Liljegrens förslag om uppdrag till Redaktionskommittén.
I debatten deltog: Anders Rydberg, RS (2), Lars Liljegren, Fäktning (2), Johan Wahlberg, Klättring
(1), Stefan Stenudd, Budo & Kampsport (1) och Arne Lundqvist, Dövidrott (1).

13.12

Motion nr 13 från Sv Budo & Kampsportförbundet: Budget på
RF-stämman
(Häfte 3 sid. 10)
Yrkanden:
Stefan Stenudd, Budo & Kampsport, yrkade bifall till RS förslag.
RF-stämman beslutade, i enlighet med RS förslag,
att avslå den första att-satsen i motion nr 13; och
att anse den andra att-satsen i motion nr 13 besvarad med vad som RS anför i utlåtandet över motionen.

13.13 RS förslag: Stadgeändring – utseende av revisionsbolag
(Häfte 5 sid. 27)
Yrkanden:
Anders Rydberg, RS, föredrog ett reviderat förslag med utgångspunkt från de ändringar som gjordes tidigare av SISU-stämman under motsvarande ärende.
RF-stämman beslutade, utan debatt och i enlighet med RS modifierade förslag,
att bifalla RS förslag till ändringar i RF:s stadgar (7:1, 4:6,8 och 5:2) avseende revisor och revisionsbolag (lydelsen framgår av bilaga 2).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Förhandlingarna ajournerades lördag 16.40 och återupptogs söndag 09.00 ------- Härefter gjordes omkastning i föredragningslistan enligt fastställd ordning ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15.0

Valberedningens förslag om arvode till RS valda ledamöter
(Häfte 1 sid. 21)
Yrkanden:
Hans Hellquist, valberedningens ordförande föreslog oförändrat arvode.
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att godkänna att arvodering sker på sätt som fastslogs av RF-stämman i
Uppsala 2011, dvs enligt följande:
1. För ordförande i RF/RS utgår ett arvode med 1,5 pbb per månad.
2. För vice ordförande i RS utgår ett arvode med 2,0 pbb per år.
3. För övrig ledamot i RS utgår arvode med 1,0 pbb per år.

15.1

Val på två år av förbundsordförande tillika RS ordförande
RF-stämman beslutade, enligt valberedningens förslag,
att omvälja Karin Mattsson Weijber till förbundsordförande tillika RS ordförande.

15.2

Val på fyra år av fem ledamöter i RS
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att omvälja Anders Rydberg och nyvälja Stefan Besman, och
att, efter sluten votering, omvälja Susanne Erlandsson (120 röster) samt
nyvälja Suzanne Lundvall (117 röster) och Mona Sahlin (115 röster)
Övrig nominerad Helén Wiklund Wårell erhöll 71 röster.
I pläderingen deltog: Hans Hellquist, valberedningen (1), Mikaela Mikaelsson, Innebandy (1), LarsÅke Lagrell, Fotboll (1), Leif Nordström, Norrbottens IF (1), Malin Eggertz-Forsmark, Gymnastik
(1), Patrick Wheeler, Boxning (1), Tomas Riste, Friidrott (1), Lars Liljegren, Fäktning (1), Börje
Hedqvist, Skidor (1) och Arne Lundqvist, Dövidrott (1).

15.3

Val på två år av a) ordförande b) vice ordf. i Riksidrottsnämnden (RIN)
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att omvälja Krister Malmsten till ordförande i RIN; och
att nyvälja Martin Holmgren till vice ordförande i RIN.

15.3c)

Val på fyra år av tre ledamöter i Riksidrottsnämnden (RIN)
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att omvälja Lars Edvall samt nyvälja Lena Blixt och Thomas Tjäder till ledamöter i RIN.

RF-stämman 2013 i Luleå
19

Protokoll RF-stämman 24-26 maj 2013

15.3d) Fyllnadsval på två år av en ledamot i RIN
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att på fyllnadsval välja Mats Larsson till ledamot i RIN.

15.4

Val på två år av a) ordförande och b) vice ordf. i Dopingnämnden (DoN)
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att nyvälja Åke Thimfors till ordförande i DoN; och
att nyvälja Owe Hultin till vice ordförande i DoN.

15.4c)

Val på fyra år av två ledamöter i DoN
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att omvälja Magnus Forssblad och Margaretha Ivarsson till ledamöter i DoN.

15.5

Val på två år av a) ordförande och b) vice ordf. i Dopingkommissionen (DopK)
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att omvälja Kristina Olinder till ordförande i DopK; och
att nyvälja Lars Lilja till vice ordförande i DopK.

15.5c)

Val på fyra år av två ledamöter i DopK
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att omvälja Liselotte Jansson och nyvälja Martin Fahlström till ledamöter i
DopK.

15.6

Beslut att på två år utse ett revisionsbolag
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att utse Grant Thornton till revisionsbolag.

15.7

Val på två år av två lekmannarevisorer jämte personliga ersättare.
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att nyvälja Leif Thunman med Anders Eriksson (nyval) som ersättare, samt
omvälja Margareta Wetterberg med Karin Redelius som ersättare.
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15.8

Val på två år av ordförande i valberedningen
RF-stämman beslutade, i enlighet med lekmannarevisorernas förslag,
att nyvälja Hans Hellquist till ordförande i valberedningen.

15.9

Val på fyra år av tre ledamöter i valberedningen
RF-stämman beslutade
att omvälja Catarina Hanell och nyvälja Doris Högne Rydheim; samt
att, efter sluten votering, omvälja Curt Högberg (71 röster).
Övriga nominerades antal röster: Hans G Svensson 55 röster och David
Lega 35 röster.
I pläderingen deltog: Leif Thunman, Lekmannarevisor (1), Anna-Stina Nordmark-Nilsson, Handikapp (1), Caroline Waldheim, Korpen (1), Tomas Riste, Friidrott (1), Börje Hedqvist, Skidor (1), Åsa
Jönsson, Friidrott (1) och Sara Stigzelius, Landhockey (1).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Härefter återupptogs förhandlingarna med kvarvarande punkter enligt föredragningslistan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(13.11) Motion nr 12 från Sv Fäktförbundet: Höjt SF-stöd och idrottspolitisk offensiv – Uttalande
Yrkande:
Anders Rydberg, Redaktionskommittén, föredrog förslag till uttalande angående SFstödet med anledning av Lars Liljegrens bifallna yrkande under p.13.11.
RF-stämman beslutade, i enlighet med Redaktionskommitténs förslag,
att anta följande uttalande:
” SF har huvudansvaret för att utveckla sina respektive idrotter och stödja sina
föreningar. För majoriteten av specialförbunden är det statliga stödet av avgörande betydelse. Därför är det av stor vikt att beakta utvecklingen av det totala
SF-stödet, där det ordinarie SF-bidraget är en betydelsefull del, vid RS samlade
bedömning när medel ska fördelas.”
I debatten deltog: Anders Rydberg, Redaktionskommittén (1), Lars Liljegren, Fäktning (1)

13.14

RS förslag: Stadgeändring 14 och 15 Kap. – om avgifter vid
överklaganden
(Häfte 5 sid. 29)

Motion nr 14 från Sv Ishockeyförbundet: Om SF:s möjligheter
att få använda bestraffningsböter till säkerhetsarbete
(Häfte 3 sid. 35)
RF-stämman beslutade, utan debatt och i enlighet med RS förslag,
att bifalla RS föreslagna stadgeändringar (lydelsen framgår av bilaga 2);
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att bifalla motion nr 14, genom att uttala att böter i första hand ska användas
till ungdomsverksamhet, men att SF kan besluta att böter utdömda i säkerhetsrelaterade ärenden kan användas till förebyggande säkerhetsarbete.

13.15

RS förslag Stadgeändringar 8 Kap. RF:s stadgar
(Häfte 5 sid. 35)

Motion nr 15 från Bromma KFUM-KFUK: Ändring av 8 Kap. om
krav på organisationsnummer
(Häfte 3 sid. 16)
RF-stämman beslutade, utan debatt och i enlighet med RS förslag,
att bifalla RS föreslagna stadgeändringar (lydelsen framgår av bilaga 2);
att bifalla motionens första att-sats i enlighet med RS förslag till stadgeändringar i 8 kap. 1 § (lydelsen framgår av bilaga 2);
att motionens andra att-sats får anses besvarad med vad som RS anför i utlåtandet över motionen; och
att i övrigt avslå motion nr 15.

13.16

Motion nr 16 från Sv Budo & Kampsportförbundet: Fråga om
idrottsgrens (Kyokushin) SF-tillhörighet
(Häfte 3 sid. 24)
Yrkanden:
Michael Söderkvist, Budo & Kampsport, yrkade bifall till motionen.
Johan Wahlberg, Klättring, m.fl yrkade avslag på motionen, dvs bifall till RS förslag.
RF-stämman beslutade, i enlighet med RS förslag,
att avslå motion nr 16.
I debatten deltog: Michael Söderkvist (3),Johan Wahlberg, Klättring (1), Michael Bergman, Karate
(1), Dedjo Engmark (1), Daniel Norrgård, Budo & Kampsport (1), Stefan Stenudd, Budo & Kampsport (1) och Helén Wiklund Wårell, RS (1).

13.17

Motion nr 17 från Sv Golfförbundet: Samverkan kring breddfrågor inom svensk idrott
(Häfte 3 sid. 31)
RF-stämman beslutade, i enlighet med RS förslag,
att bifalla motion nr 17, innebärande ett uppdrag till RS att under 2013 påbörja en gemensam utveckling av breddidrotten enligt intentionerna i
motionen.
I debatten deltog: Gunnar Håkansson, Golf (1)
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13.18

Motion nr 18 från Sv Motorcykel och Snöskoterförbundet: Ang
antalet svenska internationella delegater
(Häfte 3 sid. 35)
Yrkanden:
Håkan Leeman, Motorcykel och Snöskoter, yrkade bifall till hela motionen.
Toralf Nilsson, Friidrott, yrkade bifall till tredje att-satsen i motionen och i övrigt bifall till RS förslag.
Susanne Erlandsson, yrkade bifall till RS förslag.
RF-stämman beslutade, att-sats för att-sats,
att motionens första att-sats får anses besvarad med hänvisning till vad som
anförs i RS utlåtande över motionen;
att i enlighet med RS förslag bifalla motionens andra att-sats innebärande
ett uppdrag till RS att skapa en regelbunden mötesplats för internationella representanter;
att efter begärd votering med röstsiffrorna 88 mot 71 bifalla RS förslag att
avslå motionens tredje att-sats; och
att efter försöksvotering avslå motionens fjärde att-sats i enlighet med RS
förslag.

I debatten deltog: Håkan Leeman, Motorcykel & Snöskoter (2), Ida Nordin, Boxning (1), Toralf
Nilsson, Friidrott (1), Susanne Erlandsson, RS (1).

13.19

Motion nr 19 från Proletären FF: Stöd den Palestinska idrotten –
Bojkotta Israel
(Häfte 3 sid. 39)
Yrkande:
Johnny Kärkkäinen, yrkade bifall till RS förslag.
RF-stämman beslutade, i enlighet med RS förslag,
att motionens första att-sats får anses besvarad med vad RS anför i utlåtandet över motionen; och
att avslå motion nr 19 i övrigt.
I debatten deltog: Ingrid Frejd, proletären (1) och Johnny Kärkkäinen, Tyngdlyftning (1).

13.20

RS förslag: Stadgeändring 9 Kap. om DF samt normalstadgar
för DF
(Häfte 5 sid. 39)
Yrkande:
Anders Rydberg, RS, föredrog ett modifierat förslag i den del som rör tilldelning av
ombud på DF-stämmor (9 Kap. 6 §).
Caroline Waldheim, Korpen, yrkade bifall till RS modifierade förslag.
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RF-stämman beslutade
att bifalla RS modifierade förslag till stadgeändringar 9 Kap. 6 § RF:s stadgar (lydelsen framgår av bilaga 2);
att i enlighet med RS förslag bifalla förslaget till ändringar i Normalstadgarna
för DF (lydelsen framgår av bilaga 2).
I debatten deltog: Anders Rydberg, RS (1) och Caroline Waldheim, Korpen (1).

13.22

RS förslag: RF:s stadgar – övriga stadgeändringar av språklig
och redaktionell karaktär
(Häfte 6 sid. 13)
RF-stämman beslutade, utan debatt och i enlighet med RS förslag,
att bifalla föreslagna stadgeändringar (lydelsen framgår av bilaga 2).

(13.1) RS-förslag: Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för
tiden 2012-2013
(bordlagt ärende)
Yrkanden:
Anders Rydberg, RS fördrog de modifieringar och ställningstagande RS gjort med
anledning av de under fredagen framställda yrkanden under 13.1 (innebärande även
avslag på Leemans yrkade tillägg om ny punkt under stöd och service), enligt följande:
Mål 5 Elitidrott och utbildning
Utveckla möjligheterna för kvinnor och män att kombinera utbildning med en elitsatsning. Speciell
vikt läggs vid utveckling av såväl gymnasiala utbildning inom ramen för den nya gymnasieskolan
som postgymnasiala utbildningar – “riksidrottsuniversitet”, med ambitionen att under den kommande perioden certifiera ett antal riksidrottsuniversitet enligt den framtagna nationella modellen.
Genom påverkan på berörda myndigheter bidra till att förbättra de ekonomiska studiestödsvillkoren för högskolestuderande elitidrottare.
Mål 15 Forskning (Ny punktsats)
RF ska stimulera ett medicinskt utvecklingsarbete, exempelvis genom Centrum för idrottsforskning, som innefattar bland annat skadeforskning inom idrottsrörelsen.

Jan Kowalski, Friidrott, drog tillbaka friidrottens yrkande (avseende mål 5 respektive
15) och yrkade bifall till RS modifierade förslag.
Malin Eggertz Forsmark, Gymnastik, yrkade ett tillägg till mål 15 i RS modifierade
förslag: ”…bland annat preventionsarbete och skadeforskning inom idrottsrörelsen.”, och framförde att Gymnastik återtar Erikssons yrkande under mål 5 samt yrkade en ny att-sats under mål 10: ”att RS ser över ambitionsnivån under verksamhetsperioden.”.
Anders Rydberg, RS, yrkade bifall till Eggertz Forsmarks tillägg i mål 15 samt avslag på hennes tillägg om ny att-sats under mål 10.
RF-stämman beslutade
att bifalla RS modifierade förslag avseende Mål 5 Elitidrott och utbildning;
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att med röstsiffrorna 92 – 74 avslå Eggertz Forsmarks tilläggsyrkande under
mål 10;
att bifalla RS förslag med Eggertz Forsmarks tillägg avseende mål 15
Forskning;
att avslå Leemans tilläggsyrkande om ny punkt under Stöd och service; och
att i övrigt bifalla RS förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan
för tiden 2014-2015. (komplett beslutad version läggs som bilaga 3).
I debatten deltog: Anders Rydberg, RS (2), Caroline Waldheim, Korpen (1), Jan Kowalski, Friidrott
(1), Malin Eggertz Forsmark, Gymnastik (1), Daniel Norrgård, Budo & Kampsport (1

(13.2) RS förslag: Strategiarbete om svensk idrotts framtida
förutsättningar
(Häfte 5 sid. 13)

Motion nr 1 Sv Bandyförbundet och Sv Fotbollförbundet: RF:s
framtida mål och strategier
(Häfte 2 sid 2)
(bordlagt ärende)
Yrkanden:
Mötesordföranden, redovisade att Curt Högbergs tilläggsyrkande om ny att-sats har, i
samråd med Högberg och RS, modifierats till: ”att arbetet genomförs i nära samarbete med SF i syfte att utveckla och förnya föreningarna.
RF-stämman beslutade
att uppdra till RS att genomföra ett strategiarbete om svensk idrotts framtida
förutsättningar, i enlighet med vad som beskrivs i RS föreliggande förslag;
att uppdra till RS att utifrån strategiarbetets resultat till stämman 2015 lägga
ett förslag till strategisk plan för att möta framtidens utmaningar;
att strategiarbetet också ligger till grund för de långsiktiga målen för RF:s arbete till 2020; och
att arbetet genomförs i nära samarbete med SF i syfte att utveckla och förnya föreningarna; samt
att motion nr 1 ansågs besvarad med vad som anförs i RS förslag.
I debatten deltog: Johanna S:t Clair Renard, Skidor (1), Sara Stigzelius, Landhockey (1), och Per
Åström, Kanot (1).

16.

RF-stämmans avslutande
RF:s ordförande, Karin Mattsson Weijber avtackade följande personer som i och med
denna RF-stämma lämnade RF:s olika organ:
RF:s revisorer: Jonas Grahn med Ulrika Granholm Dahl som ersättare
RF:s lekmannarevisorer: Erik Söderberg (ersättare)
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Bilageförteckning:
A. Karin Mattssons hälsningsanförande
B. Lena Adelsohn Liljeroths anförande
C. Förtjänstteckenmottagare 2009

Bilagor till RF-stämmoprotokollet:
1. Röstlängd med senare justeringar
2. Beslutade stadgeändringar (13.13, 13.14, 13.15, 13.20, 13.21 och 13.22)
3. Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för tiden 2012-2013 (13.1)
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